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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren støtter fuldt ud Fonden for Retfærdig Omstilling i overensstemmelse med 
Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og 
egne indtægter1.

I den beslutning opfordrer Europa-Parlamentet Kommissionen til at "sikre, at den næste FFR 
er i fuld overensstemmelse med Parisaftalen, og understreger, at der er et presserende behov for 
at foretage endnu et kvantespring i den politiske og finansielle indsats med henblik på at nå 
målene heri samt en retfærdig omstilling til en kulstofneutral økonomi baseret på de højeste 
sociale kriterier, således at hverken mennesker eller regioner lades i stikken". 

Ordføreren mener, at Fonden for Retfærdig Omstilling skal styrkes gennem en øget tildeling 
af midler for at sætte den i stand til at nå sine ambitiøse mål. Finansiering fra FRO bør være 
tilgængelig uafhængigt af andre af EU's struktur- og investeringsfonde. Ordføreren mener 
derfor, at selv om det er nødvendigt at sikre den højeste grad af komplementaritet mellem EU-
midler, bør adgang til FRO ikke være betinget af, at andre samhørighedsfonde "matcher", af 
følgende årsager:

1. FRO er et supplerende instrument til de andre, der anvendes inden for rammerne af 
EU's samhørighedspolitik. Den vil spille en central rolle i overvindelsen af en af de 
største udfordringer på vejen til klimaneutralitet. I overensstemmelse med fondens 
politiske betydning bør dens funktion og tildeling af midler derfor være så uafhængig 
som muligt af de andre finansieringsinstrumenter, samtidig med at 
komplementariteten med dem bevares.

2. Anmodningen om at matche FRO's bevilling med tilsvarende strukturfondsmidler 
foregriber anvendelsen af de respektive midler. Det bør være op til medlemsstaterne at 
beslutte, hvordan de fordeler deres nationale rammebeløb på grundlag af deres 
økonomiske, sociale og territoriale karakteristika, og forudsat at denne tildeling er i 
overensstemmelse med EU's retlige rammer. Ved at kræve matchning af FRO-
bevillinger med midler fra samhørighedspolitikken vil vi pålægge medlemsstaterne en 
supplerende betingelse og dermed skabe en ekstra byrde.

De foreslåede ændringer er baseret på ovenstående betragtninger. Det foreslås navnlig at 
fjerne linkene til samhørighedsfondene, hvor dette indebærer en obligatorisk matchning af de 
forskellige fonde, og at øge budgettet for denne selvstående fond. Hvis Kommissionen mener, 
at minimumsniveauet for, at FRO kan være effektiv, er 7,5 mia. EUR, kombineret med mindst 
halvanden gang dette beløb fra matchende tildelinger af midler fra samhørighedsfondene, så 
bør den samlede værdi af en uafhængig FRO øges til 18,75 mia. EUR. I forbindelse med 
forøgelsen af FRO's midler vil dette også medføre en forhøjelse af loftet i bilag I, som i 
øjeblikket er fastsat til 2 mia. EUR. Ved at anvende samme forhold som for den samlede 
finansielle tildeling bør loftet hæves til 5 mia. EUR.

1 Europa-Parlamentets beslutning af 10. oktober 2019 om den flerårige finansielle ramme 2021-2027 og egne 
indtægter: Det er tid til at opfylde borgernes forventninger (2019/2833(RSP)).
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ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at 
tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene. Midler, der 
overføres fra EFRU og ESF+, vil bidrage 
fuldt ud til opfyldelsen af dette mål.

(6) I betragtning af betydningen af at 
tackle klimaforandringer i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, 
forpligtelsen vedrørende FN's mål for 
bæredygtig udvikling og Unionens øgede 
ambition som foreslået i den europæiske 
grønne pagt bør FRO yde et vigtigt bidrag 
til at integrere klimaindsatsen. Midler fra 
FRO's egen finansieringsramme kommer i 
tillæg til og oven i de investeringer, der er 
nødvendige for at nå det overordnede mål 
om, at 25 % af Unionens budgetudgifter 
skal bidrage til klimamålene.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener, at selv om det er nødvendigt at sikre den højeste grad af komplementaritet 
mellem EU-midler, bør adgang til FRO ikke være betinget af, at andre samhørighedsfonde 
"matcher" med henblik på ikke at foregribe anvendelsen og tildelingen af de respektive 
midler. Ved at kræve matchning af FRO-bevillinger med midler fra samhørighedspolitikken 
vil vi pålægge medlemsstaterne en supplerende betingelse og dermed skabe en ekstra byrde.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 6 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) FRO's midler bør være i 
overensstemmelse med dens ambitiøse 
mål. For at afbøde virkningerne af 
omstillingen til klimaneutralitet bør FRO 
have en særskilt finansiel tildeling, der er 
uafhængig af andre EU-struktur- og 
investeringsfondes tildelinger. Adgangen 
til FRO bør ikke være betinget af 
overførsler fra andre EU-fonde. En sådan 
uafhængig adgang vil gøre det muligt for 
FRO at fungere hensigtsmæssigt, give de 
forventede resultater og skabe 
forudsigelighed for støttemodtagerne.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener, at selv om det er nødvendigt at sikre den højeste grad af komplementaritet 
mellem EU-midler, bør adgang til FRO ikke være betinget af, at andre samhørighedsfonde 
"matcher" med henblik på ikke at foregribe anvendelsen og tildelingen af de respektive 
midler. Ved at kræve matchning af FRO-bevillinger med midler fra samhørighedspolitikken 
vil vi pålægge medlemsstaterne en supplerende betingelse og dermed skabe en ekstra byrde.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Midlerne fra FRO bør supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

(7) FRO's midler vil ikke være 
tilstrækkelige til at tackle alle 
udfordringerne i forbindelse med 
overgangen til klimaneutralitet. Af denne 
grund bør midlerne fra FRO supplere de 
midler, der er til rådighed under 
samhørighedspolitikken.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 13
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden. I overensstemmelse 
med artikel 21a i forordning (EU) [den 
nye forordning om fælles bestemmelser] 
bør midler fra FRO styrkes med 
supplerende finansiering fra EFRU og 
ESF+. De respektive beløb, der overføres 
fra EFRU og ESF+, bør være i 
overensstemmelse med den type 
operationer, der er fastsat i de territoriale 
planer for retfærdig omstilling.

(13) For at sikre fleksibilitet i 
programmeringen af FRO-midlerne under 
målet om investeringer i beskæftigelse og 
vækst bør det være muligt at udarbejde et 
selvstændigt FRO-program eller at 
programmere FRO-midler i én eller flere 
særlige prioriteter inden for et program, der 
støttes af Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling (EFRU), Den 
Europæiske Socialfond Plus (ESF+) eller 
Samhørighedsfonden.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener, at selv om det er nødvendigt at sikre den højeste grad af komplementaritet 
mellem EU-midler, bør adgang til FRO ikke være betinget af, at andre samhørighedsfonde 
"matcher" med henblik på ikke at foregribe anvendelsen og tildelingen af de respektive 
midler. Ved at kræve matchning af FRO-bevillinger med midler fra samhørighedspolitikken 
vil vi pålægge medlemsstaterne en supplerende betingelse og dermed skabe en ekstra byrde.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
7,5 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 

De midler til FRO under målet om 
investeringer i beskæftigelse og vækst, som 
er til rådighed til budgetmæssige 
forpligtelser i perioden 2021-2027, er på 
18,75 mia. EUR i 2018-priser, som kan 
forhøjes, alt efter tilfældet, med yderligere 
midler, der er afsat på Unionens budget, og 
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med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

med andre midler i overensstemmelse med 
den gældende basisretsakt.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om ikke at acceptere overførsler fra samhørighedsfondene 
skal den samlede ramme for FRO øges med de tilsvarende beløb, som Kommissionen havde 
planlagt som minimumsbidrag fra samhørighedsfondene. Derfor vil den samlede ramme blive 
forhøjet til 7,5 mia. EUR (oprindelig FRO-tildeling) + 7,5 mia. EUR multipliceret med 1,5 
(minimumsoverførsler afsat af Kommissionen fra samhørighedsfondene) = 18,75 mia. EUR.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset artikel [21a] i forordning 
(EU) [den nye forordning om fælles 
bestemmelser] kræver yderligere midler 
som omhandlet i stk. 2, der tildeles til 
FRO i Unionens budget eller ydes 
gennem andre midler, ikke supplerende 
støtte fra EFRU eller ESF+.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener, at selv om det er nødvendigt at sikre den højeste grad af komplementaritet 
mellem EU-midler, bør adgang til FRO ikke være betinget af, at andre samhørighedsfonde 
"matcher" med henblik på ikke at foregribe anvendelsen og tildelingen af de respektive 
midler. Ved at kræve matchning af FRO-bevillinger med midler fra samhørighedspolitikken 
vil vi pålægge medlemsstaterne en supplerende betingelse og dermed skabe en ekstra byrde.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 

2. FRO-prioriteten eller -prioriteterne 
omfatter de FRO-midler, der udgøres af 
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hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne, og de midler, der er 
overført i overensstemmelse med artikel 
[21a] i forordning (EU) [den nye 
forordning om fælles bestemmelser]. De 
samlede midler fra EFRU og ESF+, der 
overføres til FRO-prioriteten, skal mindst 
svare til halvanden gang størrelsen af 
støtten fra FRO til denne prioritet, men 
må ikke overstige tre gange dette beløb.

hele eller dele af tildelingen fra FRO til 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren mener, at selv om det er nødvendigt at sikre den højeste grad af komplementaritet 
mellem EU-midler, bør adgang til FRO ikke være betinget af, at andre samhørighedsfonde 
"matcher" med henblik på ikke at foregribe anvendelsen og tildelingen af de respektive 
midler. Ved at kræve matchning af FRO-bevillinger med midler fra samhørighedspolitikken 
vil vi pålægge medlemsstaterne en supplerende betingelse og dermed skabe en ekstra byrde.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 2 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
2 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed. 

b) Tildelingerne som følge af 
anvendelsen af litra a) justeres for at sikre, 
at ingen medlemsstat modtager et beløb på 
over 5 mia. EUR. De beløb, der overstiger 
5 mia. EUR pr. medlemsstat, omfordeles 
forholdsmæssigt på tildelingerne til alle de 
øvrige medlemsstater. Medlemsstaternes 
andele beregnes på ny i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Begrundelse

Eftersom den samlede ramme for FRO øges, forhøjes loftet også med samme koefficient.


